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Regulamin uczestnictwa w projekcie  
 

pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach IV” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Typ projektu: B.  
10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA  

Nr projektu: RPMP. 10.01.04-12-0031/22 
 
 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole    
    Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach IV” 
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie  
    pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach IV” 
 
3. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie: 

Dyrektor szkoły Łukasz Skalny - przewodniczący 
- Aneta Bień       - członek 
- Elżbieta Dziekan       - członek 

      którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia. 
 
4. Uczestnikach projektu – należy przez to rozumieć uczennice/uczniów technikum     
    ZSP w Krzeszowicach, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i skorzystają                  
    z oferowanego wsparcia. 

 
 

§ 2 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt realizowany jest od 15.09.2022 r. do 30.06.2023 r. 
2. Regulamin określa  zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna            

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach IV” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I 
KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 
MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. 

3. Projekt skierowany jest do:  
    1) uczennic/uczniów technikum ZSP w Krzeszowicach 

 
 
 
 

§ 3 
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Zakres wsparcia  
oferowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Małopolskiego na lata 2014-2020 
Typ projektu-B.  

10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 
Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 
 

1. W ramach projektu przewiduje się w roku szkolnym 2022/2023 następujące formy wsparcia, 
zgodne z wnioskiem : 
 

1) zajęcia on-line: 
 a) z umiejętności uczenia się 

2) koła naukowe: 
a) z umiejętności uczenia się 

 
 

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego   
    harmonogramu sporządzonego w oparciu o ustalenia dokonane wspólnie przez Województwo  
    Małopolskie. 
3.Uczniowie mają prawo udziału w więcej niż jednej formie wsparcia. W zajęciach on-line oraz w KN     
   mogą uczestniczyć te same osoby. 
 
 
 
 

§ 4 
 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być:  

    1) uczennica/uczeń  technikum w ZSP w Krzeszowicach, który złoży Formularz        
        zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
     2) do projektu zostanie zakwalifikowanych w roku szkolnym 2022/2023  min.15  uczniów (min.5 K   

        i 10 M) w tym do : 
        a) zajęć on-line z umiejętności uczenia się – 15 u/u  
        b) zajęć w ramach koła naukowego z umiejętności uczenia się – 8 u/u   

 

2. Kryteria do poszczególnych form wsparcia: 

1) Kryteria formalne: 

   a) osoba jest uczennicą/uczniem technikum w ZSP w Krzeszowicach,  
       którzy uczą się i zamieszkują na obszarze woj. Małopolskiego; 
    b) u/u jest zainteresowany udziałem w zajęciach on-line lub KN z umiejętności uczenia się            
       ( dok. na podst. oświadczenia rodziców/opiekunów/pełnoletniego ucznia złożonego             
       w formularzu rekrutacyjnym);    
    c) w zajęciach nie może uczestniczyć uczennica/uczeń, który brał udziału w tożsamym    
       wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w realizowanych      
       dotychczas projektach 10.1.4; 

    d) uczennica/uczeń  podpisuje oświadczenie że nie brali udziału w tożsamym wsparciu;  

    e) uczennica/uczeń może uczestniczyć  w zajęciach zarówno on-line z umiejętności  
         uczenia się i  w kole naukowym z umiejętności uczenia się; 
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    f)  w projekcie mogą wziąć udział u/u posiadający kompetencje pozwalających na udział         
        w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla      
         przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (ocena co najmniej dobra za poprzedni rok 
szkolny lub pisemna opinia nauczyciela przedmiotu i wychowawcy  w przypadku gorszej niż 4 
oceny lub braku możliwości potwierdzenia oceny za poprzedni rok). 
 

           2) Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria w obszarze tematycznym: 
    a) uczennica/ uczeń posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach  
        wykraczających ponad postawę programową kształcenia dla danego przedmiotu 
edukacja dla bezpieczeństwa; 
    b) wymóg wskazujący na posiadanie takich kompetencji: uczennica/uczeń osiągnął               
       z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi tematycznemu (edukacja dla 
bezpieczeństwa) na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację minimum ocenę 
dobrą; 
 
3) W przypadku większej liczby chętnych uczniów (spełniających warunki uczestnictwa             

    w projekcie) niż liczba wolnych miejsc na zajęciach, o udziale w projekcie                      

    decydować będzie: 

a) etap I - wyższa średnia ze wszystkich  przedmiotów jaką u/u uzyskał na koniec  

roku poprzedzającego rekrutację ( dokumentacja na podstawie zestawienia 

sporządzonego przez dyrekcję szkoły lub kopii świadectwa dostarczonego przez u/u w 

przypadku u/u klas I lub u/u przeniesionego z innej szkoły- brak punktów) 

                b) etap II-    

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie – kryteria    

określone przez Wnioskodawcę, wynikające z analizy i diagnozy potrzeb grupy 

docelowej – to jest ( posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – wybór w pierwszej 

kolejności; u/u, którym do ukończenia edukacji w szkole pozostaje mniej lat 

(weryfikowane na podstawie oświadczenia – druga kolejność). 

 
      3. Warunki uczestnictwa w kołach naukowych: 

    1) uczestnikami zajęć mogą być osoby, które są zainteresowane udziałem w kole naukowym; 
    2) w pierwszej kolejności uczestnikiem koła naukowego będzie u/u , który bierze udział 
        w zajęciach on-line z umiejętności uczenia się (kryterium premiujące). 

4. Uczestnicy kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez Komisję  
    Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy wsparcia. 

5.Uczniowie którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału  
w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1, pkt.1 i pkt.2 zostają umieszczeni na liście 
rezerwowej i będą brani pod uwagę w pierwszej kolejności w następnym naborze do danej formy 
wsparcia. 
6.W przypadku rekrutacji do projektu uczniów niepełnosprawnych szkoła zapewni tym uczniom 
wsparcie w zakresie udziału w projekcie, w zależności od ich potrzeb. 

 

§ 5 

Proces rekrutacji 

1. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 
składają Formularz zgłoszenia, zawierający wszystkie dane uczestnika potrzebne do 
monitorowania wskaźników oraz ewaluacji - stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w procesie rekrutacji 
przekazują do nauczyciela prowadzącego zajęcia lub do sekretariatu uczniowskiego szkoły lub do 
koordynatora projektu. Każda uczennica/ uczeń może złożyć tylko dwa Formularze zgłoszenia. 
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2. U/u z niepełnosprawnościami mogą zgłosić chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza  
w dogodnym miejscu i przekazania go przez inna osobę do szkoły. Możliwe jest przekazanie ich 
drogą pocztową. Po wcześniejszym zgłoszeniu będzie istniała możliwość zapewnienia tłumacza 
języka migowego lub tłumacza przewodnika.  

3. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do poszczególnych form wsparcia 
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 osób spełniających kryteria określone w § 4.  

5.Lista uczestników zajęć on-line i kół naukowych zostanie wyłoniona nie później niż do dnia   
   rozpoczęcia pierwszych zajęć on-line i koła naukowego. 
 
6.Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do form wsparcia wymienionych w § 3 
   ust. 1,  pkt.1 i pkt.2 oraz listy osób rezerwowych nie później niż do dnia rozpoczęcia pierwszych  
    zajęć on-line i koła naukowego. 
 
7.W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach     
   wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1, pkt.1 i pkt.2 rekrutacja zostanie przedłużona, nie później niż   
   do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć on-line i koła naukowego. 
 
8. Lista osób zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia przekazana zostanie do 
sekretariatu uczniowskiego. 
 
9.Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna. 
 
10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

11.Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest koordynator projektu Elżbieta Dziekan 

 
 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 
 
1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin. 
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia,  

o których mowa w § 3 ust. 1, pkt.1 i pkt.2 regulaminu nieodpłatnie. 
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: 
   1) podpisania deklaracji – oświadczenia o uczestnictwie w projekcie, stanowiącej załącznik nr 2 do  
      niniejszego regulaminu, 
   2) wypełnienia i podpisania Zakresu danych osobowych do Centralnego Systemu  
       Teleinformatycznego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, 
   3) podpisania oświadczenia uczestnika projektu, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego   
       Regulaminu. 
   4) regularnego uczestnictwa zajęciach organizowanych w ramach danej formy wsparcia oraz  
       potwierdzenia swojej obecności na listach- udział w min. 70% godzin (łącznie z nieobecnościami      
       usprawiedliwionymi), 
   5) wypełniania testów badających wiedzę: „na wejściu” i „na wyjściu” 
   6) uczestnictwa w procesie ewaluacji projektu. 
 
4. Podczas organizowanych zajęć wyjazdowych na uczelniach uczestnikom zostanie zapewniony  
    bezpłatny transport, opieka. 
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą uczestniczyć w 30 godz. zajęć on-line w roku    
    szkolnym 2022/2023 (1 godz.= 45 min), w godz. 7.30-9.00, według harmonogramu. 
6. Osoby zakwalifikowane do udziału w KN w projekcie będą uczestniczyć w 30 godz. zajęć koła  
    naukowego w roku szkolnym 2022/2023 (1 godz.= 45 min). 
7. Zajęcia będą się odbywać w ZSP w Krzeszowicach w roku szkolnym 2022/2023 w okresie dwóch    
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   semestrów w ramach ustalonego harmonogramu. 
8. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1            
    i pkt.2  może zostać skreślona z listy uczestników w następujących przypadkach: 
    1) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad      
        uczestnictwa w zajęciach, 
    2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności /przy czym jedynym usprawiedliwieniem  
         nieobecności uczestnika na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek  
        losowy/ 
    3) w przypadku rezygnacji uczestnika, 
    4) w przypadku skreślenia uczestnika z listy uczniów ZSP w Krzeszowicach. 
 

9. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust.8 dokonuje  
    Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną osobę       
     z listy rezerwowej. 

10. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie  
      lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie. 
11. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie  ona wykluczona  
      z udziału w innych formach wsparcia. 
12. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w formach wsparcia  
      wymienionych w § 3 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś  
      rezygnacji lub skreślenia z listy w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 
13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczennicy/ucznia na zajęciach dopuszcza się  
      możliwość odrobienia zajęć na których nie była/ł poprzez odsłuchanie nagrań z prowadzonych  
      zajęć. 
 

 
 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia 
dodatkowych postanowień. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 
Załączniki do regulaminu rekrutacji:  
 
Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  
Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie  
Zał. nr 3 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
Zał. nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu  
Zał. nr 5 – Protokół rekrutacji 
Zał. nr 6 – Karta rekrutacyjna 
Zał. nr 7 – Zestawienie testów 
 
 
 
 
 
 
 

Krzeszowice, 19.09.2022r. 



 

 

 

6 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna ” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 
Formularz Zgłoszenia 

do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                          
w Krzeszowicach IV” 

nr: RPMP. 10.01.04-12-0031/22 
 

Dane ucznia: 
Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………… 
Klasa: ……………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………. 
Adres e-mail:………………………………………………………………………. 
Pesel : ………………………………………………………. 
 
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na podstawie ocen końcowych z poprzedniego roku 
szkolnego ………………………………………………… 
 
Ocena z poprzedniego semestru/roku szkolnego z wybranego do realizacji w ramach MCHE 
przedmiotu:                                                                                        
Edukacja dla bezpieczeństwa ……………………………………………… 

 
Udział w olimpiadzie/konkursie ………………………………………………………………………… 
Osiągnięcia w olimpiadzie/konkursie ………………………………………………………………….. 
 
Proszę wskazać obszar i rodzaj zajęć, w których chciałabyś/chciałbyś 
uczestniczyć……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Czy jesteś osobą niepełnosprawną: Tak/ Nie. 

Jeżeli zaznaczyłaś/zaznaczyłeś odpowiedź Tak to proszę o podanie specjalnych potrzeb w zakresie 

Twojej niepełnosprawności:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie:  
 
„Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach IV” 
 
i akceptuję jego zapisy. 
 
 
 
       
 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, którego 
administratorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję 
 Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na  
lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, 
 którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą w 
Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 
 
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne  
do realizacji ww. projektu.  
 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  
oraz ich poprawiania. 
 
*Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
 
 

                                                                                                  
 

        
 

………………………………………                                                                                                 .....……………………………………. 
miejscowość i data                                                                                                                       czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
miejscowość i data 

 

…………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/prawnego 

opiekuna osoby niepełnoletniej, której 
dane dotyczą/proszę wypełnić 

drukowanymi literami/ 

           .....……………………………………. 
           czytelny podpis rodzica/prawnego             

opiekuna osoby niepełnoletniej 
 

 

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


